Individuálna výročná správa
Obce Jovice
za rok 2019
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Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce je dokument, ktorý poskytuje informácie o majetkovej a finančnej
situácií obce, analýzu príjmov a výdavkov , prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch,
ako aj ostatné dôležité informácie o obcí. Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté
činnosti a výsledky. Obec sa zameriava hlavne na plnenie zákonom daných povinností s cieľom
zabezpečiť požiadavky občanov a organizácií pôsobiacich na jej území. V súčasnej dobe sa
výkon samosprávnych funkcií a prenesený výkon štátnej správy riadi podľa viacerých
právnych noriem, v rámci plnenie úloh stanovených v kompetenciách a úlohách obcí
definovaných v zákonoch. Snažíme sa využívať možnosti čerpania dotácií zo ŠR a fondov EU.
Čakáme na zverejnenie výziev na predloženie žiadosti na aktivity, ktoré by zodpovedali naším
víziám a cieľom. Obec napriek obmedzeným finančným zdrojom zveľaďuje majetok obce.
Najväčšou investíciou v sledovanom období bolo rekonštrukcia miestnych komunikácií v
celkovej dĺžke cca 700 m , vybudovanie betónového oplotenia na cintoríne, rekonštrukcia
strechy na budove materskej školy výmena strešnej krytiny a rekonštrukcia interiéru obecnej
knižnici. Ako každý rok aj v tomto roku sme zorganizovali viacero akcií a kultúrnych podujatí
pre našich občanov viď. bod č.11 kultúra. V rámci cezhraničnej spolupráci udržiavame
priateľstvo so školou A. Cházára vo Váci a obcami z Maďarska Sződliget a Sáta.
Obec dosahuje dlhodobo prebytkový rozpočet . Je potrebné v tom pokračovať, zabezpečiť
trvalo udržateľný rozvoj obce za účelom plnenia jej základných funkcií, priebežného budovania
chýbajúcej infraštruktúry a vytvárania vhodných podmienok pre život obyvateľov a
návštevníkov obce.
Za doteraz dosiahnuté výsledky patrí poďakovanie predovšetkým pracovníkom obce,
poslancom obec ného zastupiteľstva, miestnym organizáciám a občanom , ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na zveľaďovaní , činnosti alebo reprezentácií obce.

Ildikó Lukacsová
starostka obce
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1. Z história obce
Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od
roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo
Pachapataka. V stredoveku patrila Krasnahorskému hradnému panstvu, neskôr v nej mali
majetky Bebekovci. Obec bola dosídlená počas valaskej kolonizácie v 16 . storočí.
Obyvateľstvo sa zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom a pastierstvom, neskôr i baníctvom.
. Prvými obyvateľmi lokality pri brehoch Čremošne boli Slovania a po všeobecnej migrácii v
Európe maďarské rody, ktoré napokon v tejto oblasti prevládli. Je rodiskom Andreja Cházára –
zakladateľa prvého ústavu pre hluchonemých v Uhorsku.

Pamiatky
Zvonica - z roku 1892 . Hranolová dvojvežatá stavba, ukončená ihlanovou strechou.
Zvukové okná segmentovo zaklenuté, uzatvorené drevenými žalúziami. Nad vstupom
zachované datovanie – 1892. Nachádzajú sa v nej dva zvony.
Nápis na veľkom zvone : 1888 – JÓLÉSZ KÖZSÉG HÍVEINEK ÖNTÖTTE SCHOLTZ
ADOLF CSETNEKEN
Nápis na malom zvone: KÉ SZÍTET AZ IOLÉSY KATHOLIKA ECCLESIA SZÁMÁRA
1801 LULEY TISZTELENDÖ ÚR DIRECTORSÁGA ALAT.
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Významné osobnosti obce
Náš najslávnejší rodák András Cházár 1745-1816 pochádza zo šľachtického rodu
Cházárovcov. Bol veľmi známym právnikom, úspešným advokátom. Zastával rôzne verejné
funkcie v župách Gemera, Hontu, Liptova, Novohradu a Turne. Najviac sa však preslávil v
celkom inej oblasti: bol duchovným zakladateľom prvej školy pre hluchonemé deti v Uhorsku.
Spomínanú školu založili v roku 1802 v meste Vác. O jeho pestrej osobnosti svedčí aj to, že sa
zaslúžil aj o rozšírenie pestovania zemiakov na Hornom Gemeri. V rodnom dome bola
zariadená Pamätná izba /2007/ . Na jeho česť v roku 2009 bola postavená aj socha .
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2. Profil Obce Jovice
Obec Jovice vznikla v roku 1990 na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Obec Jovice sa nachádza v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km od Rožňavy, Chotár
je v kotline pod úpätím Silickej planiny. Nadmorská výška v strede obce je 280 ,v jej chotári
je 275-675 .. Celková výmera katastrálneho územia je 10,07 km2.
Obec patrí do Rožňavského okresu a Košického kraja. Kataster obce Jovice hraničí:
- z juhozápadu s katastrálnym územím obce Brzotín
- zo severu s katastrálnym územím mesta Rožňava
- z východu s katastrálnym územím obce Krásnohorská Dlhá Lúka
GPS súradnice obce: 48.63166 13,20.550683599999956

Demografické údaje - vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov :

Počet obyvateľov :

k 1.1.2019

-

731

prisťahovaní

-

21

odsťahovaní

-

11

narodení

-

8

zomrelí

-

7

k 31.12.2019

-

742

Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je maďarská národnosť. Ďalej je
zastúpená slovenská národnosť a rómska národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : je tu zastúpené rímskokatolícke ,
evanjelické a reformované náboženstvo
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Symboly obce
Vlajka obce

Erb obce

Erb obce : v striebornom štíte červené hrotmi nadol smerujúce radlice čerieslo a lemeš, nad
ním na zelenej listnatej stopke tri červené ruže, v strede prirodzený puk, po
bokoch dve heraldické.
Vlajka obce : Vlajka obce pozostáva zo štyroch podlžných pruhov vo farbách červenej ( 1/6 ).
Zelenej ( 1/6 ), červenej ( 1/6 ), a bielej ( 3/6 ).Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Identifikačné údaje:
Názov:

Obec Jovice

Adresa: Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice
IČO:

00594784

DIČ:

2020937534

Právna forma : obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres:

Rožňava

Kraj:

Košický

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón:

058/7326529, 058/7327995

E- mail:

obecjovice@veganet.sk
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Webová stránka: www.obecjovice.sk

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky.
Obec Jovice je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,
pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p.
Zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom obce.
Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od
ostatných subjektov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy , na
ktorej má štát záujem , možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce možno použiť na verejné účely aj na podnikateľskú
činnosť. Má sa zveľaďovať , zhodnocovať a zachovať. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy,
ktorý sa preniesol na obec.
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Obec, ako subjekt verejnej správy , je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike.
Obec v mysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v.z.n.p. účtuje v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v.z.n.p. a
definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,
poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden
celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu
ziskov a strát, poznámok.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v.z.n.p. podľa §19 stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy , ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom.

4. Starosta obce
V roku 2019 bola starostom obce Ildikó Lukaccsová. Jej funkcia je verejná. Je štatutárnym
orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starostka obce zvoláva
zasadnutia obecného zastupiteľstva , podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k
štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy
obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský orgán obce zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

Zloženie OZ v roku 2019

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, František Barci,
Vlastimil Demjan, Ján Gebe, Martin Dobos, Ing. Štefan Tisza

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce:

určuje zásady

hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje
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územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a rozhoduje o prijatí úveru alebo
pôžičky, zvoláva verejné zhromaždenie občanov , uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody
o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje organizáciu
obecného úradu, a určuje plat starostu obce, ako aj ďalšie predpisy, schvaľuje majetkovú účasť
obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v
združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku
obce, pečať obce. Obecné zastupiteľstvo sa nachádza najmenej raz za tri mesiace. V roku 2019
zastupiteľstvo zasadalo 10- krát a to dňa 21.01.2019 (riadne), 18.02.2019 (riadne), 18.03.2019
(riadne), 15.04.2019 (riadne), 20.05.2019 (riadne), 17.06.2019 (riadne), 02.09.2019 (riadne),
21.10.2019 (riadne) 18.11.2019 (riadne) 16.12.2019 (riadne)

Komisie obecného zastupiteľstva:
OZ v Joviciach

má zriadené nasledovné komisie:

Komisia kontroly a ochrany verejného záujmu - predseda Vlastimil Demjan
Obecné zastupiteľstvo s uznesením č.7/2018 zo dňa 20.12.2018 rozhodlo , že vo volebnom
období 2018-2022 nezriaďuje v obci ďalšie komisie.

6. Hlavný kontrolór obce:
Ing. Ondrej Bartuš

bol do funkcie hlavného kontrolóra zvolený uznesením obecného

zastupiteľstva č.8/2015 zo dňa 08.04.2015 na funkčné obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2021
V zmysle § 18a a§ 18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p. vykonáva funkciu
na skrátený pracovný úväzok 0,1 t.j. 16 hodín mesačne. V roku 2019 pracoval v zmysle plánu
práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

7. Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné
a administratívne veci . Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
Zamestnanci obce k 31.12.2019
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Ildikó Lukacsová – starostka obce
Helena Tóthová - administratívna pracovníčka
Andrea Farkašová – administratívna pracovníčka
Sylvia Jakabová - riaditeľka MŠ
Zuzana Vanyová - učiteľka MŠ
Zuzana Podracká – upratovačka OÚ
Judita Albertová - školníčka upratovačka MŠ
Irena Csefová - vedúca ŠJ
Alžbeta Šefčíková – kuchárka
Ladislav Petro – koordinátor aktivačných pracovníkov , údržbár
Mésner Ladislav – pomocný robotník , obsluha ČOV
Katarína Molnárová - robotník projekt 50j ÚPSVaR
Viktor Korintuš - robotník projekt 50j ÚPSVaR
Viliam Švantner – robotník projekt 50j ÚPSVaR
Ľudovít Rusňák - robotník projekt 50j ÚPSVaR

8. Materská škola Jovice bez právnej subjektivity
V súčasnosti sa v obci zabezpečujeme s prostredníctvom Materskej školy predškolské
vzdelanie. Materská škola je s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v budove na ul.
Hlavná 35. Jej súčasťou je aj Zariadenie školského stravovania. Učiteľky: Sylvia Jakabová a
Zuzana Vanyová
Hospodárenie materskej školy a zariadenia školského stravovania je napojená na rozpočet
obce.
Žiaci v školskom roku 2018/2019 : 15 detí
Norbert Cinka, Tibor Cinka, Karol Gábor, Daniel Karalo, Csaba Kopasz, Milan Lovaš, Sofia
Lovasová, Peter Lovaš, Silvia Lovasová,

Michal Rusňák, Pavol Rusznyák, Patrícia

Rusňáková, Kristína Lovasová, Helena Rusňáková, Daniela Karalová
Žiaci v školskom roku 2018/2019 : 15 detí
Michal Rusňák, Kristína Lovašová, Ariana Cinková, Paloma Rusňáková, Helena Rusňáková,
Daniela Karalová, Christofer Balog, Štefan Rusznyák, Alexander Lovaš, Tomáš L. Lovaš,
Arianna Rusňáková, Szelina Cinková, Veronika Karalová, Peter Balog, Albín Lovaš.
Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne pri MŠ.
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9. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku :
- stavebného poriadku a dopravy
- ochrany prírody a krajiny
- štátnej vodnej správy
- ochrana pred povodňami
- ochrany ovzdušia
- hlásenie pobytu občanov a register adries SR
Originálnych právomocí samosprávy na úseku :
- školstva
Prenesené kompetencie okrem hláseniu pobytu občanov a register obyvateľov zabezpečuje pre
obec Ing. Eva Walentínová , ktorá má sídlo Budovateľská 49, Rožňava.

10. Obecná knižnica
Obecná knižnica sa nachádza v budove Materskej škole. V roku 2019 sme pozastavili činnosť
obecnej knižnici z dôvodu rekonštrukcie interiéru. Knižnica bola otvorená v mesiaci december.
Funkciu knihovníčku vykoná pani Mária Zagibová. Občania si môžu knihy vypožičiavať raz
za týždeň každý štvrtok od 17.00 do 19.00 hod.
V priebehu roka sa uskutočnila riadna revízia knižničného fondu.

Zistené skutočnosti v

obecnej knižnici sa nachádza 3 059 kníh, z čoho beletria : 1 424, odborná literatúra pre
dospelých 362, krásna literatúra pre deti a mládež 731, odborná literatúra pre mládež 42
kusov. Knižničný fond tvorí 644 dokumentov v slovenskom jazyku a 2 415 dokumentov v
maďarskom jazyku .
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11. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad a miestne organizácie . Obec
prevádzkuje kultúrny dom a obecnú knižnicu.
Aktívne pôsobia nasledujúce organizácie – ZO CSEMADOK Jovice , Občianske združenie
A.Cházára v Joviciach.
Na rok 2019 sme zostavili plán podujatí a môžem konštatovať , že plnenie sme dosiahli skoro
na 100%. Zorganizovali sme nasledujúce akcie:
Marec – slávnostná spomienková oslava na 15. marec .
Apríl – veľkonočná tvorivá dielňa na ktorom sa predstavili miestni tvoriví remeselníci v oblasti
drôtikovanie, dekupáž, pletenia z papiera, práca s kožou, výroba šperkov z gorálok, šnúrkové
háčkovanie.
Máj – na pozvanie sme zúčastnili v súťaží vo varení v Maďarsku obci Sződliget.
Pod lesom sme zorganizovali akciu Vatra víťazstva na 8. mája so spoločnou opekačkou a
zábavou. Patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili pri stavaní vatry.
Jún - obec sa zúčastnil na podujatie, ktoré usporiadal centrum Majel Rovás v Košiciach na
Turice a Gastroexpo – Pünkösdölő Kassán spolu s trhom remeselných výrobkov s 4 ďalšími
obcami z údolia Čremošná – Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Drnava a Bôrka.
August – už šestnásty rok v lete poriadame deň obce s bohatým kultúrnym programom. V roku
2019 súčasťou programu bol aj koncert skupiny CRY Free z Maďarska.
Október – pri príležitosti „Mesiac úcty starším“ pozvali sme našich 131 dôchodcov na spoločné
posedenie spestrené kultúrnym programom v miestnom kultúrnom dome. V rámci podujatia
sme oslávili aj jubilantov.
Zorganizovali sme zájazd do Poľska na trhy do Nového Targu. Koncom októbra sa
uskutočnila jesenná tvorivá dielňa „Tekvicová paráda“ súťaž vo vyrezávaní tekvíc.
December – na advent sme zorganizovali slávnostný program v kultúrnom dome vystúpili
žiaci z Umeleckej školy Rožňava. Adventný veniec pred katolickým kostolom požehnal p.
farár JCDr. Istvána Vadkerti PhD.
Na Mikuláša pre deti sme zabezpečili divadelné predstavenie Zázračný Mikuláš v podaní
Mesekocsi Színház z Maďarska. Po predstavení Mikuláš rozdával darčeky a potom deti aj
dospelý spolu vyrábali vianočné darčeky a ozdoby.
Počas roka dva krát sme navštívili aj termálne kúpalisko v Egerszalóku. Obec pre účastníkov
zabezpečil poukážky prostredníctvom projektu „onlinerelax W9“.
Spevokol A. Cházára pôsobiaci pod Základnou organizáciou Csemadoku v Joviciach
zúčastnil na celoštátnej súťaži Bíborpiros Szép Rózsa kde sa umiestnili na treťom mieste. V
roku 2019 miestna organizácia Csemadok úzko spolupracovala s obcou.
OZ A. Cházára v Joviciach zorganizovalo fašiangovú zábavu , celodennú XI. pamätnú túru A.
Cházára na Popradské Pleso s účastníkmi aj zo zahraničia Vác a zájazd na kultúrne podujatie
Váci Világi Vigalom.
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12. Šport
TJ Mladosť Jovice má jedno družstvo , ktoré hrá II. triede okresnej súťaže. Štatutárnym
zástupcom je Martin Dobos. V septembri 2019 opakovane organizovali spomienkovú akciu
Memoriál, kde uctili pamiatku zosnulých športovcov a odohrali priateľský zápas seniorov
medzi Jovice a Sáta HU.

13. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí „ Mikroregión Čremošná“ od r. 2004 13 obcí( Bôrka, Brzotín, Čučma,
Drnava, Jovice,Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kováčova, Kružná,
Lipovník, Lúčka, Pača, Silická Jablonica )
Združenie miest a obcí Horného Gemera,
Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálna vzdelávacie centrum Rimavská Sobota
MAS Gemer – Rožňava

14. Služby v obci
V obci Jovice sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov a to:
POLYSTAV – Bc. Dávid Gebe
AERCOLOR – Erik Albert – kompletné riešenie interiérov
JOFA – Jozef Farkaš – údržba motorových vozidiel
OlGAZ – Jozef Olexák –
BFZ TRIO – pekáreň
COOP Jednota predajňa potravín
Hostinec Slniečko – Katarína Farkaš – pohostinstvo
VOROGIPS - Robert Voda
EUROOKNÁ Alexander Havran
Nákladná doprava – Štefan Švantner
Kamenárstvo – Štefan Tóth
ELRIK – Dusza Erik
UNISTAV – Jozef Krajlik
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15. Zdravotníctvo
Obec nemá zriadený svoj zdravotný obvod.

V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie

nenachádza. Obyvatelia navštevujú zdravotnícke strediská / ambulancia pre dospelých , detský
lekár, nemocnica s poliklinikou, lekáreň / v okresnom meste Rožňava.

16. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2019. Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 8/2018
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 20.05.2019

uznesením č. 38/2019

-

druhá zmena schválená dňa 16.12.2019

uznesením č. 65/2019

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 po poslednej zmene – úprave v €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia príjmov/
% čerpania výdavkov

458 454,61

467 857,38

476 966,76

101,94 %

282 045,00
170 409,61
6 000,00

316 530,67
72 478,71
78 848,00

319 850,04
78 268,71
78 848,01

101,04 %
107,98 %
100,00 %
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Výdavky celkom

393 559,90

458 652,67

442 731,44

96,52 %

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

252 127,00
141 432,90
0

309 738,67
148 914,00
0

293 584,21
149 147,23
0

94,78 %
100,15 %
-

Rozpočet obce

+ 64 894,71

+ 9 204,71

+ 34 235,32

17. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok
2019

Skutočnosť k
31.12.2019

% plnenia

Bežné príjmy daňové

254 525,00

256 478,80

100,76 %

Bežné príjmy nedaňové

27 412,00

26 713,70

97,45 %

Bežné príjmy ostatné

34 593,67

36 657,54

105,96 %

Kapitálové príjmy

72 478,71

78 268,71

107,98 %

Príjmové finančné operácie

78 848,00

78 848,01

100,00 %

Spolu

467 857,38

476 966,76

101,94 %

18.Prijaté bežné granty a transfery v roku 2019 z ostatných príjmov bežného rozpočtu:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 34 593,67 EUR bol skutočný príjem vo výške
36 657,54 EUR, čo predstavuje 105,96 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poskytovateľ
MV SR
ÚPSVaR Rožňava
MDVaRR SR
MDVaRR SR
OÚ ŽP Košice
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
MF SR -OÚ Rožňava
MF SR - OÚ Košice
ÚPSVaR - Rožňava

Suma v €
241,56
7 507,86
955,99
31,62
60,51
2 834,40
116,20
2 923,16
1 725,44
1 757,00
18 482,60

Spolu:

36 657,54

16

Účel
Hlásenie obyvateľov - register adries
Prídavky na deti
Prenesený výkon stavebníctvo
Prenesený výkon CDPK
Prenesený výkon ŽP
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Aktivačná činnosť
Voľby / EÚ 2019, referendum /
MŠ na výchovu deti v predškol vek.
Transfer par.50j

19. Príjmové finančné operácie:
Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 848,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v
sume 78 848,01 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 65/2019 zo dňa 16.12.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 72 500,- EUR na financovanie projektu „ Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v Joviciach“ v rámci projektu č. 072KE130042 cez Pôdohospodársku platobnú
agentúru v Bratislave.
K 1.1. 2019 sme zapojili do rozpočtu obce zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z
roku 2018 v nasledujúcom členení:
- finančné prostriedky z MF SR vo výške 6 000,- EUR /uznesenia vlády číslo 490 zo dňa
24.10.2018 Ministerstvo financií SR účelová dotácia na akciu Výmena strechy materskej
školy použitie v roku 2019 /.
- zostatok fin. prostriedkov za školskú jedáleň vo výške

348,01 EUR

20. Rozbor plnenie výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k
31.12.2019

% plnenia

Bežné výdavky

309 738,67

293 584,21

94,78 %

Kapitálové výdavky

148 914,00

149 147,23

100,15 %

0

0

-

458 652,67

442 731,44

96,52 %

Výdavkové finančné operácie

Spolu:

Bežné výdavky

Rozpočet

01110 - obec

Skutočnosť

% plnenia

109 748,47

107 675,23

98,11%

1 725,00

1 725,44

100 %

0,00

13,29

%

1 350,00

1 284,42

95,14%

05100 – nakladanie s odpadmi

19 701,00

16 334,58

82,91 %

05200 – nakladanie s odpadovými vodami

13 650,00

10 667,76

78,15 %

06200 – rozvoj obce

50 626,20

59 085,22

116,70 %

2 900,00

1 774,92

61,20 %

01600 – voľby do VÚC
03200 – ochrana pred požiarmi
04510 – cestná doprava, miestne komunikácie

06400 – verejné osvetlenie
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06600 – bývanie obecné bytovky

5 200,00

2044,11

39,30 %

08100 – rekreačné a športové služby

7 000,00

5 591,10

79,87 %

14 333,00

13 188,98

92,01 %

08300 – vysielacie a vydavateľské služby

4 280,00

4 277,60

99,92 %

08400 – náboženské a iné služby DS

4 740,00

4 869,35

102,72 %

520,00

500,00

96,15 %

09111 – predškolská výchova MŠ

48 916,00

42 704,65

87,30 %

09601 – školské stravovanie v MŠ

23 150,00

21 731,36

93 87 %

1 900,00

116,20

61,15 %

08200 – kultúrne služby

08600 -

10700 – dávka sociálnej pomoci - v HN
Spolu:

309 738,67

Kapitálové výdavky

Rozpočet

01110 Obec
Projekt MAS Gemer Rožňava

293 584,21

Skutočnosť

94,78 %

% plnenia

1 000,00

960,00

96,00 %

92 413,00

91 776,62

99,31 %

0640 – Rekonštrukcia VO nová ul.

4 750,00

4 727,10

99,51 %

0840 – Betónové oplotenie cintorín

25 800,00

26 737,20

103,63 %

09111 – Rekonštrukcia strechy MŠ

24 951,00

24 946,31

99,98 %

148 914,00

149 147,23

100,15 %

04510 – Rekonštrukcia MK Jovice
PPA

Spolu:

21. Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce za rok 2019
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ Mladosť Jovice

Na činnosť v roku 2019

OZ A. Cházára

XI. Pamätná túra A. Cházára
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Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

3 000,00
500,00

Poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce boli k 31.12.2019 vyúčtované v súlade so
VZN č.3/2008 o dotáciách.

22. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

319 850,04
319 850,04

Bežné príjmy spolu

z toho : bežné príjmy obce

293 584,21
293 584,21

Bežné výdavky spolu

z toho : bežné výdavky obce

26 265,83
78 268,71
78 268,71

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

z toho : kapitálové príjmy obce

149 147,23
149 147,23

Kapitálové výdavky spolu

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku - Úrad vlády SR dotácia/ školská jedáleň
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

- 70 878,52
- 44 612,69
-44 612,69
78 848,01
0
78 848,01
476 966,76
442 731,44
34 235,32
3 000 + 945,60+ 483,44
/4 429,04 /

Upravené hospodárenie obce

29 806,28

Prebytok rozpočtu za rok 2019 v plnej výške 29 806,28 EUR navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
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23. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Majetok spolu

1 610 917,99

1 746 180,62

1 769 256,40

Neobežný majetok spolu

1 467 021,39

1 566 850,80

1 639 994,53

0

0

0

1 345 081 ,33

1 444 910,74

1 518 054,47

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

142 120,90

177 499,29

127 328,33

279,67

287,31

325,15

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

11 701,05

20 559,32

15 382,79

130 140,18

156 652,66

111 620,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

1 775,70

1 830,53

1 933,54

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12. 2018

1 610 917,99 1 746 180,62

Skutočnosť
k 31.12. 2019

1 769 256,40

702 890,60

726 405,65

792 655,73

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

Fondy

0

0

0

702 890,60

726 405,65

792 655,73

24 872,24

31 200,61

29 988,32

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy

384

384,00

408

0

6 000,00

3 000

2 388,12

3 073,48

3 883,32

22 100,12

21 743,13

22 697,00

0

0

0

883 155,15

988 574,36

946 612,35

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

24. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- nevyfakturované dodávky
- voči štátnemu rozpočtu
- voči poisťovniam
- voči daňovým úradom
- voči zamestnancom
- iné záväzky
- rezerva na audit
- záväzky zo sociálneho fondu

0,00 €
3 907,28 €
0,00 €
0,00 €
6 379,15 €
1 372,96 €
10 861,32 €
0,00 €
408,00 €
3 883,32 €

25. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady

293 903,90

312 111,18

373 107,05

50 – Spotrebované nákupy

31 641,29

29 900,55

37 565,78

51 – Služby

37 930,98

44 434,19

62 647,37

52 – Osobné náklady

138 690,02

150 985,28

174 375,41

53 – Dane a poplatky

702,30

416,78

412,84

9 698,22

11 907,57

12 746,33

68 271,58

68 786,82

78 687,79

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
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rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

2 669,31

2 969,99

3 314,36

-

-

-

4 300,20

2 710,00

3 357,17

-

-

-

328 139,68

336 999,53

439 357,13

2 888,53

2 983,84

1 611,89

-

-

-

-

-

-

228 816,75

242 468,04

262 843,12

17 707,85

15 470,13

88 448,63

1 194,25

2 124,43

1 728,54

-

1 469,60

-

-

-

9,33

77 532,30

72 483,49

84 715,62

34 235,78

24 888,35

66 250,08

Spolu výnosy za rok 2019

439 357,13 €

Spolu náklady za rok 2019

373 107,05 €

Hospodársky výsledok za rok 2019

66 250,08 €

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 v roku 2020 – na účet 428 +A
66 250,08 €.
26. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
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-

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií" cez projekt Pôdohospodárskej platobnej agentúry
kód : 072KE130042 vo výške 87 359,72 Eur. V roku 2019 prebehla asfaltovanie
jednotlivých úsekov v zmysle projektovej dokumentácií v celkovej dĺžke 645 m. V rámci
tohto projektu obecné zastupiteľstvo na základe uznesenie č.28/2019 schválilo aj práce
naviac v sume 4 416,90 Eur a tak sme vyasfaltovali ešte

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na parcele č. 1165 vo výške 4 727,10 Eur. Samotná
realizácia bola v roku 2018 a v roku 2019 sa konala finančné vysporiadanie v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva č.11/2019 zo dňa 21.01.2019.

-

Betónové oplotenie cintorína Jovice sme realizovali cez dodávateľa Flinstones Centrum,
s.r.o. Vranov nad Topľou v hodnote 26 737,20 EUR a kovovú bránu vyhotovil Zoltán
Zagiba Zagikov v hodnote za 780,- EUR.

-

Rekonštrukcia strechy na budove Materskej školy - výmena strešnej krytiny v celkovej
výške 24 946,31 EUR vykonal dodávateľ Jozef Boršodi , Stavebné a tesárske práce

Krásnohorská Dlhá Lúka .Na financovanie sme používali účelovú dotáciu zo ŠR cez
Ministerstvo financií v sume 6 000,- EUR a vlastné prostriedky v sume 18 946,31 EUR.
-
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